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§1
Kirkkoneuvoston kokous
Kokousaika

Keskiviikko 14.11.2018 klo 17:00

Kokouspaikka

Seurakuntakeskus Arkki

Osallistujat
Reinikainen Kimmo
Alanen Nina
Holma Risto
Itämetsä Risto
Järvinen Kaija
Nummela Aulis
Peltola Kari
Petäjäniemi Liisa
Siukola Katri
Vahtokari Juhani

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Muut läsnäolijat

Takala Pasi
Kulmala Timo
Tuohimaa Taina

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja, kirkkoneuvoston sihteeri

Poissa

Vainikainen Kati
Vilén Riitta
Mustakallio-Sorvari Minna

jäsen
jäsen
lapsiasianhenkilö

Pöytäkirja

10/2018

14.11.2018
Ylöjärven seurakunta - Kirkkoneuvosto

Sisällysluettelo
§ 2 Ylöjärven seurakunta - Kirkkoneuvosto - Kokoustiedot .......................................................... 1
§ 3 Seurakuntapastorin viransijaisuus .......................................................................................... 2
§ 4 Suorituslisä ............................................................................................................................. 3
§ 5 2019 Talousarvio .................................................................................................................... 6
§ 6 Varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön johtokuntien yhdistäminen ............................................... 7
§ 7 Nuorisotyönohjaajan rekrytointi 1.1.2019 alkaen .................................................................... 8
§ 8 Kirkkokolehdit kevätkaudelle 2019 ......................................................................................... 9
§ 9 Talousarvion toteuma ja muutokset kuluvalle tilivuodelle ..................................................... 10
§ 10 Tilintarkastusyhteisön valinta kaudelle 2019 - 2022 ........................................................... 11
§ 11 Viljakkalan kirkon jumalanpalvelusaika .............................................................................. 12
§ 12 Vakaumuksensa puolesta kuolleiden muistomerkki ........................................................... 14
§ 13 Ylöjärven Seurakunta - Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättävät vakiopykälät ..................... 15
§ 14 Ylöjärven seurakunta - Kirkkoneuvosto - Pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoitukset
................................................................................................................................................... 17
§ 15 Ylöjärven seurakunta - Kirkkoneuvosto - Valitusosoitus pöytäkirjaan ................................. 18

Pöytäkirja

10/2018

1

14.11.2018
Ylöjärven seurakunta - Kirkkoneuvosto

§2

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17. Varapuheenjohtaja piti alkuhartauden.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esittelijä

Kimmo Reinikainen, kirkkoherra

Esitys

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla (KL 7:4).
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esittelijä

Kimmo Reinikainen, kirkkoherra

Esitys

Kokouksen esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Muihin asioihin kirjattiin seurakuntavaalit,
70- ja 75-vuotisten syntymäpäivät ja yksi bussikuljetus.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjantarkastus
Esittelijä

Kimmo Reinikainen, kirkkoherra

Esitys

Kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri
varmentaa (KJ 7:6). Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa.
Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Petäjäniemi ja Katri Siukola.

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Esittelijä

Kimmo Reinikainen, kirkkoherra

Esitys

Pöytäkirja on nähtävillä 14 päivää ajalla 15.11. – 28.11. maanantaista keskiviikkoon
klo 10 – 15 sekä perjantaina klo 10 – 13. Ilmoitus nähtävillä olosta on
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla (KL 25:3).

Päätös

Esityksen mukaan.
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§3

Seurakuntapastorin virkavapaus

Diaarinumero

DYVI/3/01.01.00/2019

Valmistelija

Kimmo Reinikainen, kirkkoherra

Esittelijä

Kimmo Reinikainen, kirkkoherra
Seurakuntapastori Heli Airikka hakee 5 kuukauden (1.1.-31.5.2019) osittaista (60%)
virkavapautta seurakuntapastorin virasta kirjoitustyötä varten.
Hän tekee virkavapautensa aikana 40 %:sen työn, joka sisältää erillisen suunnitelman
mukaisesti mm. toimitusviikonloppuja. nimetyn rippikoulun ja myönnetyt
koulutuspäivät.
Viiden kuukauden ajan 60 %:n sijaisena toimii Johanna Kivimäki.
Virkavapauden myöntää Tampereen tuomiokapituli.
Lapsivaikutusten arviointi: Johanna Kivimäki on kokenut ja luotettu ammattilainen
nuorisotyössä. Päätöksen lapsivaikutukset ovat neutraalit. (Liite 1)

Esitys

Kirkkoneuvosto puoltaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille seurakuntapastori
Heili Airikan 60 %:n virkavapauden myöntämistä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirja

10/2018

3

14.11.2018
Ylöjärven seurakunta - Kirkkoneuvosto

§4

Suorituslisä

Diaarinumero

DYVI/7/01.02.00/2018

Valmistelija

Taina Tuohimaa, talousjohtaja

Esittelijä

Taina Tuohimaa, talousjohtaja
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 26 § mukaiset uudet sopimusmääräykset
koskevat yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevia viranhaltijoita ja työntekijöitä.
Suorituslisää voidaan maksaa työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella 1.1.2020
alkaen. Suorituslisä korvaa aiemman seurakunnassa mahdollisesti käytössä olleen
henkilön työsuoritukseen liittyneen harkinnanvaraisen palkanosan. Suorituslisää
maksetaan työnantajan päätöksellä niille henkilöille, jotka arviointijakson perusteella
täyttävät seurakunnassa vahvistetut suorituslisän maksamisen edellytykset.
Työsuorituksen
arviointiperusteet
johdetaan
työnantajan
tavoitteista.
Arviointiperusteiden tulee olla sellaisia, että työntekijä voi omalla toiminnallaan
vaikuttaa arviointitulokseen. Työsuorituksen arviointi tehdään kirjallisesti erilliselle
sitä varten laaditulle lomakkeelle. Työsuorituksen arviointi perustuu
kokonaisharkintaan, jossa työsuoritusta tarkastellaan suhteessa asetettuihin
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.
Suorituslisä on osa kannustavaa palkitsemista ja se perustuu työntekijälle asetettuihin
tavoitteisiin ja työnantajan tekemään työsuorituksen arviointiin. Suorituslisän
kannustavuus perustuu siihen, että jokainen työntekijä voi omalla työsuorituksellaan
vaikuttaa työn lopputulokseen ja siten myös omaan palkkatasoonsa. Työntekijälle
suorituslisäpalkitseminen tuo rahallista palautetta hyvin tehdystä työstä ja
työnantajalle se antaa mahdollisuuden paremmin ohjata toimintaa haluamaansa
suuntaan. Työsuorituksen arviointi osana johtamista tuo palautteen antamisen ja
saamisen
osaksi
työyhteisön
toimintaa.
Esimies
saa
työsuorituksen
arviointikeskustelussa
tietoa
työntekijöiden
osaamisesta,
kehittymis-/kehittämishalukkuudesta sekä työsuorituksesta.
Ennen suorituslisän käyttöönottoa seurakunnan on
• informoitava henkilöstöä muutoksesta, suorituslisäjärjestelmän sisällöstä ja
aikataulusta,
• räätälöitävä KirVESTES 26 §:n mukainen paikallinen suorituslisäjärjestelmä ja
tehdä kirjallinen kuvaus sen sisällöstä,
• käytävä täytäntöönpanoneuvottelut pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten
kanssa,
• tehtävä päätös paikallisesta suorituslisäjärjestelmästä ja käyttöönoton
aikataulusta,
• käynnistettävä vuoden 2018 aikana päätetyn suorituslisäjärjestelmän
arviointijakso, jonka aikana järjestelmän piirissä olevan henkilöstön työsuoritusta
arvioidaan,
• todettava vuonna 2019 se rahasumma, joka suorituslisiin on käytettävä vuonna
2020.
Seurakunta valmistelee oman suorituslisäjärjestelmänsä paikallisesti. Suorituslisäjärjestelmän on oltava selkeä ja riittävän yksinkertainen ja siitä on tehtävä kirjallinen
kuvaus ja hallinnollinen päätös. Ennen päätöksen tekoa järjestelmän
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arviointiperusteista käydään täytäntöönpanoneuvottelut. Eri työntekijäryhmien
esimiehistä ja palkka-asiamiehestä koostuva työryhmä on valmistellut suorituslisän
käyttöönottoa Ylöjärven seurakunnassa. Esimiehet, jotka käyvät suorituslisän
arviointikeskustelut työntekijöiden kanssa ovat kokouksissaan osallistuneet myös
valmisteluun. Tällä haluttiin varmistaa, että kaikilla on samanlainen käsitys eri
suoritustasojen vaatimuksista. Samalla testattiin arviointikriteerien soveltuvuutta eri
ammattiryhmille. Pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa neuvottelut
suorituslisästä käytiin 2.10.2018. Tavoitteena arviointiperusteita määritettäessä oli se,
että kaikista työntekijäryhmistä on aidosti mahdollisuus päästä kiinni myös ylimpään
palkitsemistasoon vähintäänkin tavoitteellisesti työtään ja itseään kehittämällä.
Työsuorituksen arviointiperusteet määritellään niin, että ne ovat luotettavia ja
objektiivisia. Valittuja arviointiperusteita kuvataan mahdollisimman yksiselitteisesti.
Arviointiperusteina käytetään vähintään kahta arviointikriteeriä. Arviointikriteereiden
tulee olla kaikille työntekijöille samat ja ne tulee valita siten, että ne mittaavat kaikkia
työtehtäviä samalla tavoin. Arviointikriteereille voidaan antaa eri painoarvoja.
Kriteereistä yhden tulee olla työssä suoriutuminen, jonka lisäksi on paikallisesti
määriteltävä vähintään yksi muu kriteeri. Paikallisesti hyviksi käyttöönotettaviksi
arviointikriteeriksi nähtiin monitaitoisuus ja yhteistyökyky.
Arvioinnissa käytetään vähintään kolmea suoritustasoa. Suoritustasoiksi nimettiin
seuraavat: Vaatii tukea ja kehittämistä, Tehtävän mukainen hyvä perustaso, Hyvän
perustason ylittävä suoritustaso, Hyvän perustason selvästi ylittävä suoritustaso sekä
Erinomainen suoritustaso.
Arviointikriteerit ja niiden eri suoritustasojen kuvaukset on esitetty liitteenä olevassa
taulukossa.
Työnantajan
edustajana
esimies
käy
työntekijän
kanssa
kehityskeskustelun, joka aloittaa normaalisti vuoden mittaisen arviointijakson. Nyt
ensimmäisellä kerralla arviointijakso on poikkeuksellisesti vain 10 kuukautta,
tammikuun alusta lokakuun loppuun. Jatkossa arviointijakso on marraskuun alusta
lokakuun loppuun. Työsuoritukset arvioidaan vuoden 2019 syyskaudella lokakuun
loppuun mennessä siten, että suorituslisät ehditään saada maksuun vuoden 2020
alussa.
Esityksenä on, että Ylöjärven seurakunnassa maksetaan suorituslisää kolmella eri
tasolla. Alimman suorituslisän saisi jo yltäessään yhdessä arviointikriteerissä Hyvän
perustason (=tehtävän mukainen suoritustaso) ylittävälle tasolle. Erinomaiselle
suoritustasolle pääseminen ei ole helppoa, mutta se on mahdollista kaikille
ammattiryhmille. Suorituslisäntason saavuttamisesta maksetaan työntekijälle
seuraavana kalenterivuotena kuukausittain suorituslisää. Suorituslisä on aina
määräaikainen. Seurakunnan kausityöntekijän (palvelussuhteen kesto vähintään neljä
kuukautta) oikeus suorituslisään arvioidaan ja maksetaan kertasuorituksena
palvelussuhteen päättyessä.
Työnantaja vahvistaa vuosittain suorituslisiin käytettävät varat osana budjetin
vahvistamista. Siten syksyllä 2019 vahvistettaessa vuoden 2020 budjettia päätetään
osana budjettia suorituslisiin käytettävä rahasumma. Suorituslisään on virka- ja
työehtosopimuksen mukaan käytettävä vuosittain vähintään 1,1 % yleisen
palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.
Ylöjärvellä vuoden 2017 palkkasumman perusteella suorituslisään olisi käytettävä
vähintään 30.247 euroa vuodessa.
Suorituslisiin yhteensä käytettävän rahamäärän kohdentamisesta yksittäisille
työntekijöille päätetään vuosittain arviointijakson päätyttyä. Suorituslisänä
maksettavaa euromäärää ei porrasteta vaativuusryhmien mukaan. Maksettava
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suorituslisä vaihtelee vuosittain. Vaihtelu johtuu vuosittain suorituslisiin yhteensä
kohdennettavan rahamäärän suuruudesta, joka vaihtelee peruspalkkojen yhteismäärän
muutosten mukaan sekä suorituslisään kunakin vuonna yltäneiden henkilöiden
lukumäärästä.
(Liitteet 2 ja 3)
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää suorituslisän käyttöönoton toteutettavaksi esittelyn ja liitteenä
olevan taulukon mukaisesti. Suorituslisään liittyvät tavoitekeskustelut käydään
syyskaudella 2018 joulukuun loppuun mennessä ja työsuoritukset arvioidaan
vuosittain lokakuun loppuun mennessä.

Päätös

Esityksen mukaan.
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§5

2019 Talousarvio

Diaarinumero

DYVI/5/02.00.01/2018

Valmistelija

Taina Tuohimaa, talousjohtaja

Esittelijä

Taina Tuohimaa, talousjohtaja
Liitteenä on Ylöjärven seurakunnan ehdotus talousarviosta vuodelle 2019.
Talousarvio on laadittu perustoimintokuvausten mukaisen seurakuntatyön pohjalta.
Investointisuunnitelma suunnitelmakaudelle on sisällytetty budjettikirjaan.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 sekä
hautaustoimesta perittävät maksut kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto
valtuuttaa talousjohtajan tekemään oikaisuluonteiset korjaukset kirkkovaltuustolle
toimitettavaan budjettikirjaan. (Liite 4)

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirja

10/2018

7

14.11.2018
Ylöjärven seurakunta - Kirkkoneuvosto

§6

Varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön johtokuntien yhdistäminen

Diaarinumero

DYVI/8/00.01.01/2018

Valmistelija

Kimmo Reinikainen, kirkkoherra

Esittelijä

Kimmo Reinikainen, kirkkoherra
Kirkkoneuvosto on syksyllä 2017 esittänyt kirkkovaltuustolle osana
iltapäiväkerhotyön siirtymistä varhaisnuorisotyön johtokunnan liittämistä nuorisotyön
johtokuntaan. Järjestely on tunnettu monessa seurakunnassa ja perusteltu myös meillä
jotta johtokunnat olisivat kokoluokaltaan tasamittaisia.
Päätöstä lykättiin tuolloin vuodella ajankohtaan, jossa uusien vaalien johdosta uudet
luottamushenkilöt voidaan valita suoraan johtokuntaan eikä kenenkään tarvitse
lopettaa luottamustointaan kesken vaalikauden.
Perusteet yhdistämisen ovat edelleen samat. Varhaisnuorisotyön johtokunta on jäänyt
pieneksi ilman iltapäiväkerhotoimintaa ja sen liittyminen nuorisotyön asioihin on
luontevaa ja vähentää eri työmuotojen saumakohtia.
Johtokunnan uusi johtosääntö on esityslistan liitteenä. Päätöksen lapsivaikutukset
ovat neutraalit. Sekä vanha että uusi johtokunta sisältävät molemmat asiantuntevia
luottamushenkilöitä käsittelemään nuorten parissa tehtäviä asioita.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle uuden nuorisotyön johtokunnan, joka
käsittelee myös varhaisnuorisotyön työalan asiat, muodostamista vuoden 2019 alusta.
(Liite 5)

Päätös

Esityksen mukaan.
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§7

Nuorisotyönohjaajan rekrytointi 1.1.2019 alkaen

Diaarinumero

DYVI/1/01.01.01/2018

Valmistelija

Tarja Suni, toimistopäällikkö

Esittelijä

Kimmo Reinikainen, kirkkoherra
Nuorisotyön viran auki laittaminen KN 7/2018 § 14
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Nuorison määrä kasvaa seurakunnassa voimakkaasti. Rippikouluikäluokka kasvaa 68
nuorella verrattaessa vuosia 2018 ja 2019. Tämä tarkoittaa vähintään kahden rippikoulun
lisäämistä vuoteen 2018 verrattuna. Tämä kasvu heijastuu nuorisotyöhön kokonaisvaltaisesti.
Nuorisotyön pitäminen laadukkaalla tasolla vaatii kaikkien nuorisotyön virkojen täyttämistä.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto laittaa nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi 21.10.2018 mennessä. Viran
vaativuusryhmä on 502. Virka on otettava vastaan 1.1.2019 alkaen. Virassa noudatetaan 6 kk
koeaikaa. Haastatteluryhmä Kaija Järvinen, Jarkko Luukkanen, Asko Järvensivu, Matti
Mikkola ja Tarja Suni valitsevat haastatteluun kutsuttavat, haastattelevat ja tekevät
ehdotuksen valinnasta kirkkoneuvoston marraskuun kokoukseen.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

Määräaikaan mennessä 13 hakijaa jätti hakemuksensa. Haastatteluryhmä valitsi
haastatteluun kuusi hakijaa.
Esitys

Hakemusten ja haastattelujen perusteella haastatteluryhmä ehdottaa virkaan
valittavaksi kirkon nuorisotyönohjaaja Noora Heikkilän. Hän osoitti haastattelussa
omaavansa hyvät nuorisotyönohjaajan perustaidot, oma-aloitteisuutta, kykyä
avoimeen tiimityöskentelyyn ja olevansa turvallinen ja helposti lähestyttävä aikuinen
nuorille. Noora Heikkilä aloittaa virassa 1.1.2019. Palkkaus määräytyy
vaativuusryhmän 502 alarajan mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden
koeaikaa.
Varasijalle ehdotetaan Mikko Sorvaa, joka täyttää kriteerit toiseksi parhaiten.
(Liite 6)

Päätös

Esityksen mukaan.
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§8

Kirkkokolehdit kevätkaudelle 2019

Diaarinumero

DYVI/4/04.02.00/2019

Valmistelija

Kimmo Reinikainen, kirkkoherra

Esittelijä

Kimmo Reinikainen, kirkkoherra

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy kevään 2019 kirkkokolehdit oheisen liitteen mukaisesti.
(Liite 7)

Päätös

Esityksen mukaan.
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§9

Talousarvion toteuma ja muutokset kuluvalle tilivuodelle

Diaarinumero

DYVI/9/02.00.02/2018

Valmistelija

Taina Tuohimaa, talousjohtaja

Esittelijä

Taina Tuohimaa, talousjohtaja
1-pääluokassa
Tulosyksikkö 1011050000/Talous- ja henkilöstöhallinto:


Korvaukset muilta seurakunnilta Hämeenkyrö vähennys 31.300 euroa



Kipa palvelumaksujen lisääminen 55.600 euroa

Tulosyksikkö 1011080000/Yleishallinto


Investointisuunnitelmassa asiakirjahallintajärjestelmän ostoon varattu
10.000 euroa siirretään tuloslaskelman puolelle Yleishallintoon luonteensa
mukaisille tileille, koska järjestelmän hankintameno ei tule seurakunnan
taseeseen, vaan on luonteeltaan vuosittain juoksevaa kulua.
5-pääluokassa
Anotaan lisämääräraha 48.000 euroa henkilöstökustannuksiin. Lisämäärärahan tarve
johtuu toiminnalle järjestetystä palvelusta, jonka toteuttamiseksi on tarvittu
lisätyövoimaa sekä muutamien pidempien sairauslomien aiheuttamasta
päällekkäispalkkauksesta.
Anotaan lisämääräraha 10.000 euroa tilikauden ostoihin mm. viime talven korkeiden
lämmityskustannusten takia.
Siirretään investointisuunnitelmasta kohta Ennalta-arvaamattomat korjaukset
määräraha 30.000 euroa tuloslaskelmaan Tilapalveluiden kustannuspaikalle. Sitä
vastaavat menot ovat kohdentuneet tulosyksiköille.
Siirretään investointisuunnitelmasta seurakuntakeskuksen sisäisiin tilajärjestelyihin
varatusta määrärahasta 20.000 euroa (osuus, joka ei kuulu investointeihin)
tuloslaskelman puolelle.
Poistetaan
investointisuunnitelmasta
Seurakuntakeskuksen
pysäköintialueen
määräraha 10.000 euroa. Investointi ei toteudu tänä vuonna seurakunnasta
riippumattomasta syystä.
Poistetaan investointisuunnitelmasta Lempiäniemen päärakennuksen määrärahasta
90.000 euroa ja siirretään 10.000 euroa tulosyksikölle tuloslaskelmaan tilikaudelle
kirjattavien suunnittelukulujen kattamiseksi.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi esittelyssä mainitut
määrärahamuutokset ja lisäykset.

Päätös

Esityksen mukaan.
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§ 10

Tilintarkastusyhteisön valinta kaudelle 2019 - 2022

Diaarinumero

DYVI/5/02.06.01/2019

Valmistelija

Taina Tuohimaa, talousjohtaja

Esittelijä

Taina Tuohimaa, talousjohtaja
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien
hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden
varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön (KJ 15 luku 7 §).
Ylöjärven seurakunnassa tilintarkastuspalvelujen kokonaiskustannus valtuustokauden
ajalta alittaa 60 000 euron palveluhankintojen hankintarajan, jolloin seurakunnalla on
hankintalain 25 § mukaan mahdollisuus valita tilintarkastaja seuraavalle
valtuustokaudelle ilman julkista kilpailutusta. Ylöjärven seurakunnan hankintaohjeen
(2011) mukaan kynnysarvon alittavissa hankinnoissa pyydetään tarjoukset
vapaamuotoisesti soveltuviksi tiedetyiltä tarjoajilta.
Tilintarkastuspalvelun hankinnassa tärkeää on tarkastajan auktorisoinnin,
asiantuntemuksen ja seurakuntakokemuksen lisäksi vastuullisten tilintarkastajien
konsultoiva työtapa, jolloin myös tilikauden aikana talouden asioihin,
kirjaamiskäytäntöihin omaisuuserien arvostukseen ym. on mahdollista saada neuvoja.
Myös tarvittaessa valtuuston tilinpäätös- tai muihin kokouksiin tulemisella on
arvonsa.
Tilintarkastustarjousta on pyydetty Revisium Oy:ltä, joka on auktorisoitua
tilintarkastuspalvelua, sisäisen tarkastuksen palveluja, talouden konsultointia sekä
taloushallinnon konsultointipalveluja tarjoava asiantuntijayritys. Ylöjärven
seurakunnan vastuullinen tilintarkastaja tulisi olemaan KHT, JHTT, CIA, HM Jaakko
Rönkkö. Muina toimeksiannon asiantuntijoina toimisivat KHT Henry Kampman ja
KHT Mikko Lilja. Jaakko Rönkkö on ollut vastuullisena tilintarkastajana Ylöjärven
seurakunnassa kuluvalla valtuustokaudella ja muut asiantuntijat ovat avustaneet
tarkastuksessa, joten myös heille Ylöjärven seurakunnan talous ja hallinto on tuttua.
Pidempiaikainen tilintarkastussuhde samaan organisaatioon syventää tarkastusta, kun
yleiset tiedot organisaation toiminnasta ovat jo ennestään tutut. Myös seurakunnan
talouden kehittymistä on näin mahdollista seurata paremmin. Auktorisoitujen
tarkastajien osuus tarkastuspäivistä on 100 %. Tarkastuspalveluiden hinta pysyy
ennallaan. (Liite 8)

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää uudelle kirkkovaltuustolle, että se valitsisi toimikauttaan
vastaavien vuosien 2019 - 2022 hallinnon ja talouden tarkastamista varten
tilintarkastusyhteisöksi Revisium Oy:n.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirja

10/2018

12

14.11.2018
Ylöjärven seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 11

Viljakkalan kirkon jumalanpalvelusaika

Diaarinumero

DYVI/4/04.02.00/2019

Valmistelija

Kimmo Reinikainen, kirkkoherra

Esittelijä

Kimmo Reinikainen, kirkkoherra
Ylöjärven seurakunnalla on ollut Hämeenkyrön seurakunnan kanssa kokeilu
Hämeenkyrön kanttorin tehtävän viikonloppuvapaan sijaistuksesta. Kokeilussa
Hämeenkyrön kanttorin viikonloppuvapaat on hoidettu Ylöjärveltä ja vastavuoroisesti
kolmena sunnuntaina Hämeenkyrön kanttori on tullut Hämeenkyröstä Viljakkalaan
kello 12 messuun. Kokeilu loppuu vuodenvaihteessa. Toistaiseksi kokeilua ei ole
tarkoitus jatkaa. Henkilövaihdosten myötä Hämeenkyrö on halunnut katsoa
kokonaisuuden uudelleen.
Muuttunut tilanne aiheuttaa tarvetta muutokseen myös Viljakkalan messuajan osalta.
Ylöjärven kirkosta ei ole turvallisuussyistä lupa odottaa kanttorin ehtimistä samalla
tavalla samaan kellonaikaan Viljakkalan kirkkoon kuin Hämeenkyrön kirkosta.
Ylöjärven osalta muutospainetta aiheuttaa lisäksi täyttämättä jätetty puolikas
kanttorin virka, joka etenkin sunnuntaitten osalta vähentää käytettävissä olevien
kanttorien määrä arviolta vähintään kolmena viikonloppuna. Viljakkalan
messuajankohdan siirto klo 13een tuo väljyyttä ehtimiseen. Saman kanttorin käyttö
Ylöjärven ja Viljakkalan kirkoissa on pääsääntöisesti pakon sanelema asia.
Viljakkalan piirineuvoston kanssa on käyty keskustelu messuajan siirrosta.
Piirineuvostolle tarjottiin ajankohtana siirtoa tunnilla eteenpäin tai vaihtoehtoisesti
järjestelyä, jossa esim. kuukauden ensimmäinen messu alkaisi klo 10, muut klo 13.
Messuaikaa on piirineuvostossa siirretty jo parin vuoden ajan 11een ja 12een. Siirrot
ovat olleet sekä kokeiluja että toiminnallisesti perusteltuja muutoksia. Kokeiluista on
ollut hyviä kokemuksia, toki myös kielteistä palautetta. Osa Viljakkalan perheistä on
myös ehtinyt toivoa kello 13 messua lasten syömisten ja päiväunien vuoksi.
Piirineuvosto asettui kielteiselle kannalle messun siirron suhteen pois nykyisestä
ajankohdasta.
Viljakkalan messua on nyt sekä toiminnallisten syiden vuoksi että ylipäänsä uusien
messuaikojen suosion kartoittamiseksi aiheellista kokeilla kello 13 alkavana kirkkona.
Juhlapyhien kirkkoja, mm. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus, voidaan aloittaa
klo 10. Kokeilun pituus tässä vaiheessa on 9 kuukautta. Toukokuun 2019 aikana
kartoitetaan kyselytutkimuksella messuajan toimivuus ja päätetään yhdessä
piirineuvoston kanssa jatkosta. Kyselytutkimus kytketään ensi vuonna tapahtuvaan
Ylöjärven kirkon messuajan kartoitukseen.
Päätöksen vaikutusta lapsiin on vaikea ennakoida tässä vaiheessa, ne ovat riippuvaisia
perheiden muutoksen vastaanotosta. Myöhempi alkamisaika saattaa olla eduksi
varhaisnuorisoikäisille. Viljakkalan messu on tässä pilotti koko seurakunnan alueella.
Kokeilun edetessä tarkempi lapsivaikutuksien arviointi on tehtävä kyselyn
yhteydessä.

Esitys

Viljakkalan kirkon messu pidetään 1.1.-30.9.2019 välisenä aikana klo 13. Kokeilun
aikana arvioidaan järjestelyn toimivuutta. Järjestely 1.10.2019 eteenpäin
suunnitellaan yhdessä piirineuvoston kanssa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirja

14.11.2018
Ylöjärven seurakunta - Kirkkoneuvosto

10/2018
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Pöytäkirja

10/2018

14

14.11.2018
Ylöjärven seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 12

Vakaumuksensa puolesta kuolleiden muistomerkki

Diaarinumero

DYVI/3/05.03/2018

Valmistelija

Kimmo Reinikainen, kirkkoherra

Esittelijä

Kimmo Reinikainen, kirkkoherra
Kirkon piirissä on haluttu rakentaa sovintoa ja edistää vuoropuhelua 100 vuotisen
Suomen itsenäisyyden yhteydessä koetun kansallisen tragedian tiimoilta. Mikäli
paikkakunnilla on ollut vielä erilaisia puhumattomuuksia ja väärinymmärryksiä, on ne
hyvä nostaa esiin ja arvostavasti käydä läpi. Seurakunnan rooli on olla keskinäisen
kunnioituksen, yhteisymmärryksen ja yhteisöllisyyden vahvistaja.
Leena Mankkisen ja Rauno Kesselin aloitteesta seurakunta on kartoittanut vuoden
1918 sisällissodassa kaatuneiden Ylöjärveläisten nimet. Aloite on sisältänyt
toivomuksen, että vakaumuksensa puolesta kuolleiden nimet tulisivat, vastaavasti
kuin valkoisten muistomerkissä, näkyviin. Nimien taustalla on monenlaisia erilaisia
kertomuksia. Sieltä löytyy kokonaisia sukujen tarinoita. Nimien lisääminen on
arvostava ele historian tapahtumien pyörteissä henkensä menettäneille ja merkki
avoimen vuoropuhelun mahdollisuudesta.
Muistomerkin uudistamista pohtimassa on ollut kirkkoherran kutsuma työryhmä,
jossa mm. historioitsija Tuomas Hoppu on ollut asiantuntijana. Työryhmä on haluttu
pitää mahdollisimman kevyenä eikä sillä ole päätösvaltaa.
Valmistelija esittää ryhmän työn tukemana muutosta vakaumuksensa puolesta
kuolleiden muistomerkkiin. Muistomerkin molemmille puolille lisätään tyynykivet.
Tyynykivin kiinnitetään metallilaatat, joissa on 87 vakaumuksensa puolesta
kuolleiden nimeä syntymäaikoineen.
Muistomerkin muutos on hyväksytetty museovirastossa. Muistomerkkisuunnitelmaan
tehdään tällä päätöksellä asiaankuuluva muutos.
Tyynykivien kustannusarvio on noin 10.000€. Summa tarkentuu kokoukseen
mennessä. Hyvän yhteistyön merkeissä on alustavasti esitetty kaupungille, että
muistomerkin täydennyskustannukset jaettaisiin.
Muistomerkin tyynykivet paljastetaan 6.12. jumalanpalveluksen yhteydessä.
Päätöksen lapsivaikutukset ovat neutraalit.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää lisätä vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkkiin
tyynykivet nimilaattoineen. Lisäyksen kustannus on 10.000 €.
Kirkkoneuvosto päättää pyytää kaupunkia olemaan mukana hankkeessa ja
osallistumaan kustannuksiin 5.000 € summalla.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirja
www.ylojarvenseurakunta.fi
Ylöjärven seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 13

14.11.2018

Kokouksen päättävät vakiopykälät

Viranhaltijapäätökset
Esittelijä

Kimmo Reinikainen, kirkkoherra
Viranhaltijapäätökset esiteltiin kokouksessa.

Pöytäkirjoja
Esittelijä

Kimmo Reinikainen, kirkkoherra
Tiedoksi annettavat pöytäkirjat merkittiin tiedoksi.
•

Yleisen seurakuntatyön johtokunta 27.9.2018

•

Lähetystyön johtokunta 10.10.2018

•

Diakoniatyön johtokunta 3.10.2018

•

Varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokunta 26.9.2018

•

Varhaisnuorisotyön johtokunta 25.9.2018

•

Nuorisotyön johtokunta 26.9.2018

•

Kurun kappelineuvosto 12.9.2018

•

Viljakkalan piirineuvosto 18.9.2018

Muut asiat
Esittelijä

Kimmo Reinikainen, kirkkoherra
Kuultiin palautetta seurakuntavaaleista eri alueilla.
Kuultiin palautetta 70- ja 75- vuotisten syntymäpäivästä.
Kuultiin palaute yhdestä bussikuljetuksesta.

Tiedoksi
Esittelijä

Kimmo Reinikainen, kirkkoherra
•

Sijoituskatsaus (Liite 9)

•

Kuukausiraportti tammi – syyskuu 2018 (Liite 10)

10/2018

15

Pöytäkirja
www.ylojarvenseurakunta.fi
Ylöjärven seurakunta - Kirkkoneuvosto

10/2018

16

14.11.2018

Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20:31.

Pöytäkirja
www.ylojarvenseurakunta.fi
Ylöjärven seurakunta - Kirkkoneuvosto

10/2018
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14.11.2018

§ 14
Allekirjoitukset

Kimmo Reinikainen
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Taina Tuohimaa
sihteeri

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Ylöjärvellä 14.11.2018

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta
Ylöjärven seurakunnan ilmoitustaululla 15.11. – 28.11.2018

Taina Tuohimaa, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja

10/2018
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14.11.2018
Ylöjärven seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 15
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
14.11.2018

Pöytäkirjan pykälät
1- 15

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain
5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista
hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös
koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 1,2,13,14
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät: 3 - 12
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin
tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät:

1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 60.000 € (tavarat –ja palvelut), 400.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus –
ja käyttöoikeusurakat)

Pöytäkirja

10/2018
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14.11.2018
Ylöjärven seurakunta - Kirkkoneuvosto
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

• Ylöjärven kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi
Postiosoite: PL 2, 33471 Ylöjärvi
Telekopio: (03) 3642 160
Sähköposti: ylojarvi.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai
sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Ylöjärven kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi
Postiosoite: PL 2, 33471 Ylöjärvi
Telekopio: (03) 3642 160
Sähköposti: ylojarvi.seurakunta@evl.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse,
lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen
vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankintaoikaisun
sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön
hallussa.

Pöytäkirja

10/2018
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Puhelin: 029 5642210
Telekopio: 029 5642269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Käyntiosoite: Eteläpuisto 2C, 33200 Tampere
Postiosoite: Eteläpuisto 2C, 33200 Tampere
Puhelin: 050 5746009
Telekopio: (03) 2381150
Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi

• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

• Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon
asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa
viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään
silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä
hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitusaika 14 päivää

Pöytäkirja

10/2018
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Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: PL 118, 00131 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3, Helsinki
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan
asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta
ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2 000 euroa, jollei lain 5, 7 tai 8 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

